
 

 

Májové Rakousko 2020 
8. - 10. 5. 

 

Po několika letech se vrátíme do oblasti jezer v Solné komoře. Řadu míst budeme poznávat, ale trasy budou trochu jiné. 

Ubytovaní máme zajištěno přímo v Bad Ischlu i s polopenzí. Jelikož je to opravdu blízko, budeme z Prahy vyjíždět až v 

pátek ráno. Dojezdová trasa do místa ubytování povede z kopce a po rovině. V sobotu budete mít možnost si alternativně 

zvolit odpočinkovou trasu. Nedělní dojezd k autobusu pak vede jen do mírného kopce a po rovině.  

Můžete se těšit na příjemné ježdění kolem velkých i malých jezer v Solné komoře. Kromě lázeňského Bad Ischlu 

navštívíme i malebná městečka jako Traunkirchen, či St. Wofgang. A kdo nebyl v Hallstattu, tak poslední den bude mít 

příležitost se podívat i sem. Pro případ špatného počasí je přímo naproti ubytovně aquapark Parkbad Bad Ischl a jen o 

kousek dál se nacházejí zajímavé interiéry Císařské vily. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

pá. 8. 5.  
06:30 - sraz u autobusu, navazování kol 

07:30 - odjezd z Prahy 

5,5 hod., 340 km (Praha - Linz - Steinbach am Attersee - parkoviště Taferklause)  

13:00 - příjezd, odvazování kola 

Trasa 1  - mapa: 1, 2, 3, 7   3 hod., 40 km (15 km z kopce, 25 km po rovině) 

18:00 – večeře 

 

Ubytování: Jugendherberge Bad Ischl, Am Rechensteg 5 

 

       
               Taferlklauseee                                    sjezd k Traunsee                                        Traunkirchen 

    
                                         Traunsee                                                                         údolím Traun 

      
         Ebensee am Traunsee                                    Kurpark                 Bad Ischl               Kaiservilla 

 

Kola odvážeme na parkovišti kousek nad jezerem Taferlklauseee. V první části budeme sjíždět přes Neukirchen 

k jezeru Traunsee. Cestou podél jezera se budeme držet na staré silnici, která objíždí tunely. Zde nás čeká 

nejmalebnější místo dne Traunkirchen. Další cestou, vedoucí širokým údolím Traun, se raději budeme držet na druhé 

straně řeky, kudy nevede hlavní silnice. V závěru, pouze na krátko, přejedeme na druhou stranu k silnici, kde také vede 

cyklostezka. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



so. 9. 5. 
08:00 – snídaně 

Trasa 2 - mapa:  7, 3, 4, 5  

 1. var. - okruh na kole – přes sedlo 250m - 60 km 

 2. var. – odpočinkově okruh do St. Wolfgang - 43 km (možnost vyjet vláčkem na Shafbergalm) 

 Přívoz v St. Wolfgang vozí i kola   

18:00  - večeře 

  

       
                       Schwarzensee                                                          Burggrabenklamm 

       
                  Attersee                                                Mondsee                                               Wolfgangsee 

       
                 Ferienhort                                             Wofgangsee                                    St. Wolfgang a Schafberg 

 

2A varianta je náročnější, ale zajímavější. Cesta mezi jezery Wolfgangsee a Attersee překonává hřeben (250 m).  

Téměř nahoře se nachází menší jezero Schwarzensee. Následující sjezd k jezeru Atterse je v jednom krátkém 

úseku poměrně strmý. Zde bude asi lepší sesednout z kola. Po příjezdu k jezeru Atterse je asi po 1 km odbočka 

do krátké soutěsky Burggrabenklamm. Podél řeky Seeache dojedeme k jezeru Mondsee. Odtud vede přejezd 

zpět, k jezeru Wolfgangsee, již jen přes menší stoupání (150 m). Kolem Krotensee sjedeme do St. Gilgen na 

břehu Wolfgangsee. Cestou zpět doporučuji přejet v nejužším místě jezera do St. Wolfgang (viz. var. 2B). 

 

2B varianta je odpočinková. Nemá výraznější převýšení a je 43 km dlouhá. V mapě má tvar osmičky. Prvních 8 km 

má společných s trasou 2A. Pak se oddělí a přechází na druhou stranu údolí, aby zleva kolem jezera Wolfgangsee, 

nás dovedla k jeho nejužšímu. Odtud do St. Wolfgang jezdí přívoz, který vozí i kola. Je ale malý, tak tam raději 

nejezděte ve větší skupině. 

Ze St. Wolfgang pak vede zajímavější cesta po stráni nad jezerem (o 100 m výše), odkud jsou krásné výhledy na 

okolní krajinu. Z městečka je také možno se vyvést zubačkou  Schafbergbahn  do stanice Schafbergalm (až na 

vrchol z důvodu opravy nejede) a kochat se dalekými výhledy na okolní jezera.  

Cesta zpět do Bad Ischl  je pak pro obě varianty společná.  

 

Zbylý čas je možno využít k prohlídce pamětihodností v Bad Ischlu jako například Kaiservilly (09:30 - 17:00). 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



ne. 10. 5.  
08:00 - snídaně 

09:00 - odjezd na kolech 

Trasa 3 - mapa:  7, 3, 6    3 hod, 27 km  - 31 km (15 mírně do kopce a 15 po rovině). 

12:00 – navazování kol na parkovišti u Hallstattu 

13:00 – odjezd autobusu 

20:00 - příjezd do Prahy 

 

      
                                 Hallstatt                                                                         Hallstattersee  

 

V první části trasy pojedeme proti proudu řeky Traun přes Bad Goisern k jezeru Hallstattersee. Dále pak budeme 

pokračovat po břehu jezera, vedle železniční trati. Přes Obertraun dojedeme k parkovišti, kde bude čekat autobus. Je to 

jenom asi 2 km od Hallstattu. Kdo tedy bude mít čas a chuť, může si ještě do městečka zajet. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

 

Jugendherberge Bad Ischl: 

https://www.myhostel.at/de/jugendherberge-detail/hid/8/haus/jugendgaestehaus-bad-ischl 

 

Přívoz do St Wolfgang GREINZ Schifffahrt  Wolfgangsee:   

http://www.schifffahrt-greinz.at/ferry.html  

 

Zubačka  Schafberkbahn: 

https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/de_at/fahrplan/SbbPreise.html 

 

Koupaliště Parkbad Bad Ischl:  

https://www.parkbad-badischl.at/home/preise.html  

 

Kaiservilla:  

https://www.kaiservilla.at/index.php/de/oeffnungszeiten-und-preise  

 

Počasí:  

https://cz.snow-forecast.com/resorts/EbenseeamTraunsee/6day/bot  

 

 

https://www.myhostel.at/de/jugendherberge-detail/hid/8/haus/jugendgaestehaus-bad-ischl
http://www.schifffahrt-greinz.at/ferry.html
https://www.schafbergbahn.at/content/website_schafbergbahn/de_at/fahrplan/SbbPreise.html
https://www.parkbad-badischl.at/home/preise.html
https://www.kaiservilla.at/index.php/de/oeffnungszeiten-und-preise
https://cz.snow-forecast.com/resorts/EbenseeamTraunsee/6day/bot

